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EMPRESES

Áreas consolida
la seva expansió
internacional
AEROPORTS. Gestionarà dinou establiments a Los Angeles i
n’obre deu de nous a Màlaga. NOUS CONTRACTES. La
companyia millora la posició als EUA, Mèxic, Xile i Portugal

ANDREU MAS
BARCELONA

El grup Áreas, empresa catalana líder en restauració,
distribució comercial i serveis integrals al viatger, no
ha aturat aquest 2010 la seva expansió, tant en l’àmbit peninsular com en l’escena internacional. El primer semestre d’aquest
any, Áreas consolidava tres
gran operacions a banda i
banda de l’Atlàntic: per un
cantó, obtenia al maig la
concessió per obrir dinou
nous establiments a l’aeroport internacional de Los
Angeles (repartit entre les
quatre terminals de la infraestructura californiana), i per l’altre, inaugurava al març deu botigues a la
nova terminal de l’aeroport de Màlaga i al juliol
s’ha adjudicat dotze establiments a l’aeroport internacional d’Alacant.
L’operació
americana
comporta una inversió de
26 milions de dòlars i un
volum de negoci esperat de
586 milions de dòlars durant els deus anys en què té
validesa la concessió. En
aquest aeroport, Áreas hi
tindrà onze establiments
de restauració i vuit de distribució comercial, sobre el
total de 51 punts de venda
que els gestors de la infraestructura han posat a
concurs. Áreas espera que
els locals estiguin totalment operatius el 2012 i
comportaran una contractació de 315 nous treballadors.
Pel que fa a Màlaga, l’adjudicació de deu comerços
converteix la firma catalana en el primer operador de
botigues d’aquest aeroport. El volum de vendes
esperat és de 55 milions
d’euros durant els cinc
anys de concessió, i la creació de 60 nous llocs de treball. Fa molt pocs mesos,
Áreas va guanyar un concurs convocat per Aena,
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FACTURACIÓ 2009
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TREBALLADORS

11.841
1968
FUNDACIÓ

P El grup que presideix
Emilio Cuatrecasas neix fa
42 anys amb l’objectiu
d’oferir un servei integral
als viatgers de les
autopistes catalanes. Ja el
1975 la firma inicia la
diversificació del negoci i el
1992 comença per
Portugal la seva expansió
internacional. D’ençà
aleshores, el grup –que és
present a Catalunya i
internacionalment amb
marques prou conegudes
com ara Ars, Medas, La
Pausa i Divers– no ha
parat de créixer.

gestora dels aeroports espanyols, per gestionar nou
punts d’hostaleria i tres
comerços a l’aeroport internacional
d’Alacant.
Aquesta operació comportarà una inversió de prop
de 5 milions d’euros i un
volum de negoci de 139 milions durant els pròxims
vuit anys. Es preveu que es
crearan 150 nous llocs de
treball. Áreas també ha
guanyat aquest any la concessió de cinc establiments
a l’aeroport d’Astúries.
ELS AEROPORTS, CLAUS.
Áreas és també el primer a
l’aeroport del Prat. El 2009
va ser l’any de la inauguració
de disset botigues, tres restaurants, dues cantines i el
negoci de vending de la nova
terminal T-1 del Prat. El
grup, pel que fa a aeroports,
és present a 59 a tot el món,
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20 dels quals són en territori
espanyol.
Áreas està concentrant bona part de les seves energies a
aconseguir una posició de lideratge en l’àmbit mundial.
Aquesta política expansionista ja va fer que en l’exercici del 2009 173,3 milions
d’euros dels seus ingressos
fossin provinents del mercat
estranger. L’esforç ha donat
fruit el 2009 especialment a
quatre països, que han estat
focus preferent de l’actuació
d’Áreas. D’una banda, els
Estats Units, on el grup català ha aconseguit la concessió
durant 30 anys d’una de les
autopistes més importants
del país, la Florida Turnpike.
Allà, Áreas hi gestiona vuit
macroàrees de serveis, amb
41 restaurants i 31 botigues.
També ha obtingut concessions als aeroports de Newark i Washington i a les
ciutats d’Atlanta, Indianapolis i San José. Als EUA gestionen ja 99 locals, xifra que
pràcticament triplica la de
l’exercici 2007/2008, cosa
que demostra la importància
que Áreas dóna al mercat estatunidenc.
Mèxic és un altre mercat
estratègic. Li han atorgat llicència per obrir 16 botigues
Oxígeno, que ofereixen articles de consum per al viatger
a les autopistes, i cinc establiments anomenats Fonda
de Pasadita, a diversos aeroports. Hi ha hagut altres iniciatives al país, alhora que
s’ha desinvertit en el negoci
de les duty free.
A Xile, Áreas ha aconseguit
que li prorroguin el contracte de l’aeroport Merino Arturo Benítez, de Santiago de
Xile, fins al 2019, i li han adjudicat l’explotació de dos
nous negocis. A banda d’altres operacions, convé destacar l’acord amb El Corte
Inglés per explotar una cafeteria Caffriccio a l’avinguda
comercial més exclusiva del
país.
Finalment, s’ha consolidat
la presència a Portugal i s’ha
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La companyia té
molt clar que el
present i el futur
passa per arrelar
al mercat americà
prorrogat el contracte de
tres botigues Divers de l’aeroport de Lisboa.
El grup Áreas és present
també a l’Argentina, el Marroc, la República Dominicana i a Saint Martin.
FORTA INVERSIÓ. El volum

de negoci acumulat en
l’exercici 2008/2009 ha estat de 620 milions d’euros,
xifra que suposa un descens
del 14% respecte de l’exercici anterior. La companyia
atribueix el descens a la
caiguda del trànsit de passatgers i a la reducció del
consum.
Malgrat la davallada en el
nombre global, Áreas ha
invertit durant el 2009 46
milions d’euros en la construcció de noves infraestructures i serveis, que formen part dels 240 que en
total ha desemborsat la firma catalana en els darrers

cinc anys i que són la base
del seu creixement.
L’Estat espanyol continua concentrant el 72% de
la facturació total del grup
(446,7 milions d’euros el
2009), que disposa a tot el
món de 1.256 establiments
que donen feina a 11.841
persones.
Ara com ara, Áreas té diversificat el negoci en aeroports, autopistes, autovies, carreteres, estacions
de ferrocarril i altres de
menors, com ara recintes
firals, centres comercials i
espais comercials al centre
de les ciutats.

ELS PROJECTES

Els EUA, el futur de la companyia
José Gabriel Martín,
vicepresident executiu
d’Áreas, assegura que el
gran repte de 2010 i dels
pròxims anys per a la
seva companyia té un
nom: els Estats Units.
Aquest 2010, Áreas s’ha
fixat com a objectiu
doblar-hi la facturació
del 2009 i arribar als 100
milions de dòlars. Fa
dos anys en van facturar
5 i el 2009, 45.

Per Martín, el mercat
americà ofereix un món
de possibilitats; pels
aeroports dels EUA hi
transiten anualment
1.600 milions de
persones. «El mercat
potencial és brutal».
Amb tot, Áreas no
oblida el mercat
espanyol i ara s’ha
presentat al concurs
convocat per Aena per
instal·lar deu botigues a

l’aeroport de Madrid.
El vicepresident diu
que la firma pateix el
just per la crisi perquè
«l’estratègia és bona i la
posició financera és
molt sòlida», i perquè
aquest també és un
temps d’oportunitats.
Destaca, finalment,
que malgrat el descens
del volum de negoci, el
personal s’ha reduït
menys del 2%.

